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تحقق 99 درصدی 
 وصول مالیات 

 بر ارزش افزوده 
در 4 ماهه نخست سال

تفاه��م – گروه بانک و بیمه: معاون مالیات 
بر ارزش افزوده س��ازمان امور مالیاتی کش��ور، از 
تحقق 92 درصدی وصولی مالیات بر ارزش افزوده 
و همچنین رش��د 10 درصدی وصولی  ها در چهار 
ماهه نخست امس��ال نس��بت به دوره مشابه سال 
گذشته خبر داد.  محمد مسیحی با بیان اینکه میزان 
وصول��ی مالیات بر ارزش اف��زوده در تمامی منابع 
و با احتساب مالیات سوخت، شماره  گذاری، نقل 
و انتق��ال، واردات و س��ایر بخش  ها، رقمی معادل 
12 ه��زار و 100 میلیارد توم��ان بوده، اظهار کرد: 
این میزان وصولی و رشد در حالی رقم خورده که 
نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش نیافته اس��ت. 
وی با اش��اره به کارکردهای مهم مالیات بر ارزش 
افزوده در اقتصاد کشور تصریح کرد: درآمدزایی و 
شفاف س��ازی، از مهم ترین کارکردهای این نظام 
مالیاتی به ش��مار می رود. اج��رای نظام مالیات بر 
ارزش افزوده، ش��فاف س��ازی را در طول زنجیره 
ایجاد ارزش با نگهداری مستندات خرید و فروش 
به دنبال خواهد داش��ت و موج��ب ردیابی جریان 

عرضه کاال و ارائه خدمات در کش��ور می  ش��ود. 
مس��یحی افزود: مالیات بر ارزش اف��زوده در اکثر 
کشورهای مجری، به ش��یوه تفریقی غیرمستقیم و 
مبتنی بر روش صورت حس��اب اجرا می ش��ود و 
در کش��ور ما نیز، بر پایه همین روش استوار است 
و مطابق این روش، فعاالن اقتصادی مکلف هستند 
برای خری��د کاال و خدمات و همچنین نهاده های 
به کار رفت��ه در تولید محص��والت خود، صورت 
حس��اب و مس��تندات الزم را نگه��داری نمایند و 
در زم��ان فروش کاال و خدمات خود نیز، صورت 
حساب صادر نمایند و بدین ترتیب، با تهاتر مالیات 

پرداختی در زمان خرید و مالیات دریافتی در زمان 
فروش، مابه التفاوت را پرداخت نمایند و بار مالی 
آن را به حلقه بعد و نهایتا مصرف کننده نهایی انتقال 
دهند. وی یادآور شد: در حال حاضر الیحه اصالح 
قانون مالیات ب��ر ارزش افزوده با هدف بازبینی و 
مؤث��ر کردن معافیت  ها در بخش کاالها و خدمات 
کش��اورزی، ماش��ین آالت خطوط تولید، خدمات 
مالی، درمانی و بیمه  ای و کاالهای مصرفی در سبد 
خانوار، ساده سازی مالیات بر ارزش افزوده برای 
مؤدیان حلقه آخر زنجیره ارزش افزوده، اصالح و 
کاهش ن��رخ جریمه  های مالیاتی و پرهیز از اطاله 

رسیدگی  ها و امکان حسابرسی بر مبنای ریسک 
و تأکید بر رسیدگی  های نمونه  ای، به طور همزمان 
در مرک��ز پژوه��ش های مجلس و در کمیس��یون 
اقتصادی مجلس در حال بررس��ی اس��ت. معاون 
مالی��ات بر ارزش افزوده س��ازمان ام��ور مالیاتی 
کشور در خصوص نحوه استرداد و مکانیسم اعتبار 
مالیات��ی نیز اظهار کرد: اس��ترداد مالیات بر ارزش 
افزوده، یکی از با اهمیت  ترین موضوعات مالیات 
بر ارزش افزوده اس��ت که در یک س��ال اخیر، به 
منظور تس��ریع و همچنین بهبود شاخص استرداد، 
اقداماتی انجام شده است. وی افزود:  بدین منظور، 
تنخواه متمرکز در س��تاد سازمان مالیاتی به منظور 
تسریع در استرداد مالیات به فعاالن اقتصادی تعیین 
ش��ده و با اعالم ادارات کل ام��ور مالیاتی، بخش 
زیادی از استرداد در حوزه مالیات بر ارزش افزوده 
از مح��ل وصولی  های ج��اری و منابع متمرکز در 
س��طح س��ازمان صورت می  پذیرد و با این تدبیر، 
کندی اس��ترداد از طری��ق ادارات کل امور مالیاتی 
مرتفع و روند استرداد به مؤدیان تسهیل شده است. 

 سازمان مالياتي 

دریافت اطالعات نهادهای پولی مجاز 
از طریق سایت بانک مرکزی 

فهرست بانک  ها و نهادهای پولی مجاز همراه 
ب��ا اطالعات مربوط به آن  ها مانند مش��خصات 
ثبتی، نشانی، شماره  های تماس را صرفا از  طریق 
پایگاه اطالع  رسانی بانک مرکزی دریافت کنید. 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر مبنای 
گزارش  های واصله، تش��ابه اسمی و یا اشتراک 
در اعضاي هی��أت  مدیره  برخی نهادهای بانکی 
و مؤسس��ات پولی غیربانکی اعم از شرکت  های 
واس��پاری )لیزینگ(، صندوق  های قرض الحسنه، 
تعاونی  ه��ای اعتبار و صرافی  ها، با یکدیگر و یا 
با س��ایر شرکت  های ثبت شده نزد سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور، منجر به بروز اشکاالتی از 
حیث تش��خیص بانک  ها و نهادهای پولی مجاز 
 و تفکیک ش��خصیت حقوقي این نهادها با سایر 
اش��خاص حقوقي )داراي تش��ابه اسمي( توسط 
مش��تریان نهادهای مذکور ش��ده اس��ت. بر این 
اس��اس، هموطنان می توانند با مراجعه به پایگاه 
www.cbi.  اطالع  رس��انی این بانک به نشانی

ir، بنر نظارت بانکی، بخش بانک  ها و نهادهای 
پولی مجاز، از نام و مش��خصات کامل هر یک از 

بانک  ها و نهادهای پولی مجاز مطلع شوند.

 مسئولیت گرایی؛ الزمه 
کارائی و ارتقاء ظرفیت های پست بانک 
 تفاه��م – گ��روه بانک و بیم��ه: مدیر امور 
س��ازمان و برنامه ریزی و توس��عه منابع انسانی 
پس��ت بانک ای��ران در مراس��م معارف��ه بهروز 
جعفرخانی به س��مت سرپرس��ت جدید معاونت 
مدیریت شعب منطقه دو تهران اظهار کرد: الزمه 
ارتقاء مسیر ش��غلی و پویایی کارکنان، جابجائی 
نیروهای انس��انی به منظور بهره مندی از ظرفیت 
ه��ا، دان��ش و تخصص و ه��م افزائ��ی آنان در 
مسئولیت های متفاوت است. داود کریمی ضمن 
تأکید بر حفظ سرمایه انسانی ارزشی و کارآمد در 
بانک؛ اخالق گرائی، س��المت اداری و مسئولیت 
گرای��ی را الزم��ه کارائی و ارتق��اء ظرفیت های 
بانک در خدمات رس��انی به هم وطنان دانس��ت. 
وی ریس��ک پذی��ری و جس��ارت در تصمی��م 
گیری در چارچ��وب قوانین و مق��ررات بانکی 
را در س��ودآوری و بازیابی ش��عب الزم دانست 
و ضمن ارائه رهنمود های مؤثر در این خصوص 
اظهار کرد: باید با برگزاری دوره های آموزش��ی 
و تخصص��ی همگام با عل��م روز و بهره مندی از 
تج��ارب و تخصص اس��اتید برجس��ته، از بروز 
خالءهای احتمالی در هر حوزه جلوگیری کنیم. 

پرداخت دیه 43 معدن کار جان باخته 
در حادثه معدن یورت توسط بیمه آسیا

مدیر بیمه های مس��ئولیت بیمه  آسیا در این 
خصوص اظهار کرد: بیمه آس��یا بنا بر مسئولیت 
اجتماع��ی بن��گاه ه��ای اقتص��ادی، در جبران 
خس��ارات وارده ش��ده به اف��راد در مواقع بروز 
حادث��ه، با رویک��رد تکریم و همراه��ی خانواده 
جان باختگان، دیه کامل 43 معدن کار جان باخته 
در حادثه معدن زمستان یورت به مبلغ 90 میلیارد 
و 300میلی��ون ریال را پرداخت کرد. به گزارش 
رواب��ط  عمومی بیمه آس��یا، حمید رضا س��اری 
اصالن با اشاره به چهار مرحله پرداخت خسارت 
حادثه معدن آزاد ش��هر افزود: در مرحله چهارم 
پرداخت خسارت، هفت خانواده از جان باختگان 
حادثه معدن زمس��تان یورت آزادشهر با حضور 
در ش��عبه بیمه  آس��یا گنب��دکاووس، هر یک دو 
میلیارد و یکص��د میلیون ریال و در مجموع 14 

میلیارد و700 میلیون ریال دریافت کردند. 
گفتنی اس��ت؛ پیش از این بیمه  آسیا، در سه 
مرحله پرداخت خس��ارت حادثه معدن زمستان 
یورت آزادش��هر، مبلغ 75 میلیارد و600 میلیون 
ریال به 36 خانواده از جان باختگان این حادثه 

پرداخت کرده بود.

اشتغال ٢٢ هزار مددجوی کمیته امداد 
از سوی بانک صادرات ایران

در راستای تحقق اهداف و برنامه های اقتصاد 
مقاومتی و هم س��و با سیاست های ابالغی دولت، 
بانک صادرات ایران از ابتدای سال 95 تا پایان سه 
ماهه اول سال جاری، با تأمین اعتبار 2 هزار و 100 
میلیارد ریال، موجب ایجاد اشتغال مستقیم برای 22 
هزار و 1٨0 نفر شده است. به گزارش تفاهم، در این 
مدت، تعداد 12 هزار و 24٨ نفر از سوی کمیته امداد 
حضرت امام خمینی )ره(، تعداد 3 هزار و 254 نفر 
از سوی سازمان بهزیستی و تعداد 6 هزار و 67٨ نفر 
از سوی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن 
معرفی به شعب بانک صادرات در سراسر کشور، از 
وام های قرض الحسنه اشتغال زایی و خود اشتغالی 

بهره مند شده اند. 

آمادگی بانک رفاه برای ارائه خدمات 
بانکی به مشتریان شرکت فوالد مبارکه

مدیر عامل بانک رفاه اظهار کرد: بانک رفاه 
می تواند به مش��تریان فوالد مبارکه در سراس��ر 
کش��ور، خدمات بانک��ی ارائه ده��د. به گزارش 
روابط عمومی بانک رفاه، س��همانی در دیدار با 
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان با اعالم 
این مطلب افزود: بانک رفاه آمادگی الزم را دارد 
تا به عنوان بانک عامل ش��رکت فوالد مبارکه، به 
تمامی مشتریان این شرکت خدمات بانکی ارائه 

دهد. 
در ای��ن نشس��ت، رئیس اداره امور ش��عب 
اس��تان اصفهان نیز از آمادگی بانک در تأسیس 
شعبه در محل ش��رکت خبر داد. سبحانی- مدیر 
عامل ش��رکت ف��والد مبارک��ه نیز ضم��ن ابراز 
خرس��ندی از همکاری با بانک رفاه خاطر نشان 
ک��رد: گروه فوالد مبارکه اصفه��ان با ایجاد 350 
هزار شغل مس��تقیم و غیر مستقیم، رتبه نخست 

صادرات غیر نفتی کشور را در اختیار دارد.

خبرنامه

 پرداخت وام ازدواج 
در بانک گردشگری 

بانک گردش��گری در راس��تای تسهیل امر 
ازدواج جوانان و هم سویی با سیاست های کالن 
بانک مرکزی در بسیج منابع بانکی برای این امر 
مه��م اجتماعی، وام ازدواج ب��ه زوج های جوان 
پرداخت می کند. به گزارش روابط عمومی بانک 
گردشگری، فراهم کردن شرایط مساعد پرداخت 
وام ازدواج در قال��ب طرح ضربتی بانک مرکزی 
در دس��تور کار قرار دارد و متقاضیان می توانند 
با مراجعه به ش��عب این بانک در سراس��ر کشور 
و تش��کیل پرونده، برای دریافت وام خود اقدام 
کنند. گفتنی اس��ت؛ بانک گردشگری با طراحی 
جش��نواره حساب های قرض الحسنه، بخشی از 
منابع این حساب ها را برای پرداخت ساده تر وام 
ازدواج به زوج های جوان اختصاص داده است.

 حمایت بانک شهر 
از توسعه حمل و نقل ریلی در شهر قم

تفاه��م – گ��روه بان��ک و بیم��ه: رئیس 
سرپرستی منطقه 6 بانک شهر با تأکید بر حمایت 
این بانک از توسعه حمل و نقل ریلی در شهر قم، 
اظهار کرد: خط یک مترو این کالن شهر با حمایت 
بانک شهر به سرانجام رسید و قراردادی نیز  برای 
تکمیل خط 2 مترو در این شهر منعقد شده است. 
احمد کم��ری با بیان این  که ای��ن بانک با هدف 
توس��عه و آبادانی هرچه بیشتر شهرهای کشور، 
1٨0هزار میلیارد ری��ال در پروژه  های عمرانی 
شهرها تزریق منابع مالی داشته است، افزود: خط 
یک مترو شهر قم نیز، از بلوار کشاورز تا مسجد 
مقدس جمکران به تعداد 23 ایستگاه، با مشارکت 
این بانک به س��رانجام رس��ید. وی تصریح کرد: 
قرارداد خط 2 مترو  قم نیز با حمایت بانک شهر 
در حال انعقاد است تا یکی از پروژه  های عظیم 
که کالن ش��هر قم را از چالش  های ترافیکی رها 
می  کند، به سرانجام برسد. کمری افزود: از سوی 
بانک ش��هر، در بیش از 250 پروژه عمرانی نیز 
تأمین مالی برای پیمانکارانی که در اتمام پروژه  ها 

دچار مشکل شده بودند، صورت گرفت. 

 اعالم آخرین فرصت برای افتتاح 
حساب قرض الحسنه پس انداز بانک ملی 
تا پایان مهلت س��پرده  گذاری برای شرکت 
در سی و هشتمین مرحله قرعه  کشی حساب  های 
قرض الحس��نه پس انداز بانک ملی ایران، فرصت 
چندان��ی باقی نمانده اس��ت. به گ��زارش روابط 
عمومی بانک ملی ایران، عالقه مندان به ش��رکت 
در این قرعه کشی تنها تا پایان مرداد ماه فرصت 
دارند به افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی در 
ش��عب بانک ملی ایران اقدام کنند. حفظ حداقل 
موجودی حس��اب به مبلغ 500 ه��زار ریال به 
م��دت 3 ماه ی��ا 90 روز متوال��ی در طول دوره 
قرعه  کش��ی و یا از زمان آخری��ن مهلت افتتاح 
حس��اب یا تکمیل موجودی، ش��رط الزم برای 
اعطای جوایز به برندگان حساب  ها است. بانک 
ملی ایران در س��ی و هش��تمین دوره قرعه کشی 
حساب های قرض الحسنه پس انداز خود، بیش 
از 970 میلیارد ریال جایزه در نظر گرفته اس��ت 
و در مجموع، 6٨4 هزار و 212 نفر از دارندگان 
حس��اب، در این دوره قرعه کش��ی برنده جایزه 

خواهند شد.

 افزایش قیمت طال 
با کاهش ارزش دالر

کارشناس��ان اقتصادی بر این باور هس��تند 
ک��ه رون��د فعلی تن��ش می��ان »واش��نگتن« و 
»پیونگ یانگ« می  تواند قیمت جهانی طال را به 
بیش از یک هزار و 350 دالر در هر اونس سوق 
دهد. به گزارش نقدینه، کارشناس��ان اقتصادی بر 
این باور هس��تند که قیمت جهانی طال با ش��دت 
گرفت��ن جنگ لفظی میان آمریکا و کره ش��مالی 
میل ب��ه افزایش دارد؛ اما زمان��ی که تنش ها به 
جنگ تمام عیاری میان این دو کشور منجر شود، 
قیم��ت آن کاهش خواهد یاف��ت. زمانی که یک 
بحران در جهان شکل می گیرد و آمریکا مستقیما 
درگیر آن می شود، سرمایه گذاران بیشتر به دنبال 
یک پناهگاه برای حفظ س��رمایه خود به ش��کل 
طال هستند که در هیچ کشوری هم نگهداری طال 
ریس��کی به دنبال ندارد؛ ضم��ن اینکه با کاهش 
ارزش دالر، قیم��ت طال افزایش پی��دا می کند. 
تحلیل گران بازار بر این باور هستند، تا زمانی که 
قطعیت��ی در مورد چگونگی پیش رفتن تحوالت 
ژئوپولتیکی فعلی وجود داش��ته باشد، قیمت طال 

از حمایت خوبی برخوردار می شود. 

 خودکفایی 18هزار خانوار 
با حمایت بانک سپه

تفاهم – گروه بانک و بیمه: رئیس کمیته 
امداد امام خمینی )ره( در مراسم انعقاد تفاهم نامه 
با بانک س��په اظهار کرد: با حمایت بانک س��په 
طی 5 س��ال گذشته، بیش از 1٨ هزار خانوار به 
خودکفایی رسیدند. پرویز فتاح، با اعالم این خبر 
افزود: در س��ال گذشته، سهم تکلیفی بانک های 
عامل، 1000 میلی��ارد تومان بود که از محل آن 
به اجرای 76 هزار و 534 طرح اقدام ش��د. وی 
با بیان اینکه بانک سپه رتبه دوم را در تسهیالت 
پرداختی ب��ه خانواده های محروم کس��ب کرده 
است، اضافه کرد: بانک سپه در اجرای تبصره 26 
قانون بودجه س��ال 95، مبلغ 277 میلیارد ریال 
برای تعداد 2 هزار و ٨3 طرح اشتغال زا پرداخت 
کرده اس��ت. وی با اشاره به عملکرد برنامه پنجم 
توسعه کشور از س��ال 1390 تا 1395، تصریح 
کرد: بانک سپه با پرداخت 2 هزار و 132 میلیارد 
تومان تس��هیالت، س��بب ش��د 1٨ هزار و 243 
خانوار به خود کفایی دست یابند. وی تأکید کرد: 
حمایت های بانک سپه به ایجاد اشتغال پایدار و 

ایجاد اشتغال برای محرومین منجر شده است. 

خبرنامه

رشد 52 درصدی سود سهام 
بانک مهر اقتصاد 

بانک مهر اقتصاد به تازگی صورت های مالی منتهی به سال 
مالی 95 را ارائه کرده و طبق آمار اعالم ش��ده، سود هر سهم این 
بانک در مقایسه با سال مالی قبل، با رشد 52 درصدی همراه شده 
است. سود هر سهم این بانک که در سال 94 مبلغ 117 ریال بود، 
در سال مالی 95 با رشد 52 درصدی، مبلغ 17٨ ریال محقق شد. 
به گ��زارش تفاهم، بانک مهر اقتصاد که با 12 هزار میلیارد ریال 
سرمایه فعالیت می کند،  در سال مالی منتهی به اسفند 95، مبلغ 79 
هزار و 991 میلیارد ریال به عنوان س��ود و وجه التزام تسهیالت 
اعطایی در حس��اب های خود ثبت کرده که این مبلغ در مقایسه 
با سال مالی 94، با رشد 19 درصدی همراه شده است. همچنین 
در س��ال مالی 95 این بانک، مبلغ 14هزار و 277 میلیارد ریال 
سود حاصل از س��رمایه  گذاری  ها و سپرده  گذاری  ها را محقق 
کرده و س��ود خال��ص بانک پس از رش��د 52 درصدی، به مبلغ 
213٨ میلیارد ریال رس��یده است. سود قابل تخصیص این بانک 
ه��م 9٨ درصد رش��د کرد و در نهایت مبل��غ 2434میلیارد ریال 
در حس��اب های بانک ثبت ش��د. بنابر این گزارش، سود انباشته 
بانک هم با رش��د چش��مگیر 10٨ درصدی در پایان سال مالی 
95، به مبلغ 2113 میلیارد رس��ید. س��ود انباشته بانک در پایان 
سال 94، مبلغ 1015میلیارد ریال بود. به گزارش طالنیوز، جمع 
دارایی های این بانک که هیچ بدهی به بانک مرکزی و بانک های 
دیگر ندارد، در پایان سال 95، مبلغ 536 هزار و 17میلیارد ریال 
اعالم ش��د و اندوخته قانونی بانک با 55 درصد رشد در مقایسه 
با سال مالی 94، به مبلغ 900 میلیارد و 695 میلیون ریال رسید.

 فعالیت بانک صنعت و معدن 
 در جهت افزایش 

ظرفیت صنعتی کشور 
تفاهم – گروه بانک و بیمه: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی در خصوص تأثیر عملکرد بانک صنعت و معدن بر توسعه 
صنعت کشور اظهار کرد: یکی از مهم ترین بانک های تخصصی در بخش 
صنع��ت و تولید، بانک صنعت و معدن اس��ت ک��ه در صنایع مادر، نقش 
بس��یار مؤثری دارد. رمضانعلی سبحانی فر افزود: بانک صنعت و معدن، 
از بانک های پیش رو در حوزه صنعت و تولید کش��ور است و در توسعه 
و رونق این حوزه، نقش به س��زایی دارد. عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد: فعالیت بانک صنعت و معدن به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم در ایجاد اشتغال اثرگذار است، چرا که این 
بانک با حمایت از صنایع مادر، موجب ایجاد صنایع کوچک تر و جذب 
نیرو برای این صنایع می ش��ود. وی بیان کرد: در برنامه شش��م، حمایت 
خود را از افزایش سرمایه بانک ها خصوصا بانک صنعت و معدن اعالم 
کردیم و امید است که دولت، اقدامی در این خصوص انجام دهد. نماینده 
مردم سبزوار و جوین در مجلس شورای اسالمی در ادامه، اهداف اقتصاد 
مقاومتی را هم سو با اهداف بانک صنعت و معدن دانست و تصریح کرد: 
زمانی که صنعت داخلی کشور توسعه و رونق یابد، تحقق این اهداف در 
راستای اجرای اقتصاد مقاومتی نقش اساسی دارد. عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شورای اس��المی درباره فضای کنونی تولید نیز تصریح 
کرد: وضعیت تولید و صنعت کش��ور رو به جلو است و شاخص ها نشان 
می دهد که ظرفیت صنعتی کش��ور در حال افزایش اس��ت و افق بس��یار 

روشنی پیش رو داریم.

 بانک اقتصادنوین 
به سامانه "صیاد" پیوست

در راس��تایي تس��هیل ارائ��ه خدم��ات به مش��تریان، بانک 
اقتصاد نوین به س��امانه "صیاد" پیوس��ت. به گزارش تفاهم، این 
س��امانه با هدف متمرکز س��ازي درخواس��ت  هاي دسته  چک، 
امکان اعتبارس��نجي صاحبان حساب و جلوگیري از اختصاص 
دس��ته  چک به افراد فاقد صالحیت ایجاد ش��ده و پیوستن بانک 
اقتصاد نوین به این س��امانه، نش��ان دهنده احراز شرایط پیوستن 
به س��امانه صیاد توسط بانک اقتصاد نوین است. گفتني است؛ به 
دلیل ریسک  هاي موجود در کار با چک ، بانک مرکزي تصمیم به 
یکپارچه س��ازي همه چک  ها به منظور مدیریت ریسک و ارائه 
خدمات جدید گرفت. با راه  اندازي س��امانه صیاد، شبکه بانکي 
موفق به صدور چک  هاي یکپارچه مي  شود و همچنین از طریق 
ارسال شناسه اس��تعالم، امکان شناسایي و اعتبارسنجي صاحب 
حس��اب جاري را فراهم مي  کند. با پیوستن بانک اقتصادنوین به 
س��امانه صیاد، ضریب امنیت الکترونیک چک  ها با طرح جدید، 
مطابق با استانداردهاي بین المللي خواهد بود و مدت زمان تعیین 
وضعیت به  طور محسوسي کاهش خواهد یافت. در نتیجه، ورود 
اطالعات در سامانه چکاوک با دقت بیشتري اجرا مي  شود. یکي 
از مهم ترین راه  هاي کاهش حجم وس��یع چک  هاي برگشتي در 
کشور، در کنار ارائه آموزش  هاي الزم به افراد در سطوح مختلف، 
استقرار یک سیستم جامع تبادل اطالعات بین بانک  ها است؛ به 
این معني که به محض اعالم برگشت چک از طرف بانک عامل، 
سایر بانک  ها به سرعت از این امر مطلع شده و از تحویل دسته 

چک جدید به صاحب این حساب خودداري خواهند کرد.

رئیس کانون صرافان اظهار کرد: ایجاد حباب 
قیمتی در بازار یورو و دیگر ارزها مانند دالر کانادا، 
از اواخر آذر ماه س��ال گذش��ته آغاز شد؛ در حالی 
که پیش از این، شاهد حباب در این بخش نبودیم. 
قیمت یورو در حال��ی در هفته های اخیر به باالی 
45 هزار ریال در بازار آزاد رسیده است که فعاالن 
بازار ارز، این مبلغ را حدود یک هزار ریال باالتر از 
قیمت واقعی آن می دانند. سعید مجتهدی در گفتگو 
ب��ا ایرنا در این خص��وص افزود: تا پی��ش از آذر 
ماه سال گذش��ته، عده ای از صرافان با اظهارنامه، 
ارزهای متفرقه را به صورت قانونی وارد می کردند 
و شاهد حباب در قیمت ها نبودیم. مجتهدی با بیان 
اینکه برخی بخ��ش نامه های ناظر بر پولش��ویی، 
محدودی��ت هایی را ایجاد کرده اس��ت، اظهار کرد: 
بسیاری از کش��ورهایی که اقتصاد پنج ستاره دارند 
و بسیار قانون مند هستند، با پول های بدون هزینه 
وارد شده به کشورش��ان، زمینه رشد بیشتر اقتصاد 

خود را فراهم می کنند. 
وی خاطر نشان کرد: الزم است بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران با تأمل بیشتری این قبیل 
مقررات و دس��تورالعمل ها را اعمال کند تا بیش از 
پیش بازار ارز کش��ور س��امان دهی شود و تبعات 
منفی کمتری به دنبال داش��ته باش��د. مجتهدی ابراز 
امی��دواری کرد: امیدواریم با حضور مدیریت جدید 
حوزه ارزی بانک مرکزی، به سرعت شاهد تغییراتی 
در ای��ن نوع تصمیم گیری ها باش��یم تا برکات آن 
متوجه اقتصاد کالن کشور شود. این فعال بازار ارز 
اضافه ک��رد: با توجه به ماهیت متف��اوت بازار ارز 
کشور، مدیریت و س��اماندهی بازار ارز به 2 عامل 
اصل��ی دانش و تجربه نیاز دارد و اعتقاد کانون این 

اس��ت که در کنار دانش موج��ود در بانک مرکزی، 
تجربیات موجود در کانون صرافان می تواند ترسیم 
کننده نقش��ه راهی ارزش��مند و پویا در ساماندهی 
بازار ارز کش��ور باشد. رئیس کانون صرافان درباره 
یکس��ان س��ازی نرخ ارز بیان کرد: یکسان سازی 
نرخ ارز برکات بس��یاری برای مصرف کنندگان ارز 
خواهد داش��ت و از ای��ن رو، صرافان از این برنامه 
حمایت می کنند. مجتهدی افزود: کانون صرافان این 
آمادگی را دارد که مس��ئوالن را با ارائه برنامه های 
کارشناسی ش��ده در زمینه یکسان سازی ارز یاری 
کند. در همین پیوند، رئیس کل بانک مرکزی پیش تر 
اظهار کرد: تک نرخی ش��دن ب��ازار ارز، هدفی بود 
که در دولت یازدهم وجود داش��ت و بعد از این نیز 
دولت دوازدهم خواهد کوش��ید به این هدف دست 
یابد. ولی ا... سیف اضافه کرد: پس از اجرای برجام 
و بهبود روابط بانکی ایران با جهان، انتظار می رفت 
ش��رایط ب��رای این کار فراهم ش��ود، ام��ا توقعات 
برآورده نشد و در نتیجه برنامه هایی که با این هدف 

گره خورده بود، به سرانجام نرسید. 

تفاه��م – گ��روه بانک و بیم��ه: مدیر عامل 
ش��رکت بورس کاالی ایران اظهار ک��رد: با مصوبه 
هیأت پذیرش ب��ورس کاالی ای��ران، امکان ورود 
اشخاص حقیقی در خرید محصوالت پتروشیمی که 
در بورس کاال با مازاد عرضه روبه رو هستند، فراهم 
ش��د. حامد سلطانی نژاد با اعالم این خبر افزود: در 
راستای بهبود روند معامالت محصوالت پتروشیمی 
و فرآورده های نفتی در بورس کاالی ایران، افزایش 
ش��فافیت معامالتی، عرضه منظ��م و تعادل هر چه 
بیشتر عرضه و تقاضا، برخی محدودیت هایی که از 
سال 13٨9 تاکنون برای خریداران و مصرف کنندگان 
خرد حقیقی جهت خرید محصوالت و فرآورده های 
عرضه شده در این بازار اعمال شده بود، با توجه به 
شرایط بازار، به تدریج حذف خواهد شد. وی تصریح 
کرد: با توجه به اینکه در خصوص برخی کاالها در 
بورس کاال مازاد عرضه وجود دارد، با مصوبه هیأت 
پذی��رش بورس کاالی ایران، تصمیم بر این ش��د تا 
خریداران حقیقی، محصوالت پتروشیمی و فرآورده 
های نفتی که اطالعاتشان در سایت بهین یاب ثبت 
نش��ده و س��همیه ای برای آنها لحاظ نمی شود، ولی 
مصرف کننده محصوالت عرضه شده در بورس کاال 
هستند نیز بتوانند از کانال رینگ پتروشیمی بورس 
کاال، نیاز مصرفی خود را تأمین کنند. وی ادامه داد: 
جلوگی��ری از نوس��انات کاذب قیمت محصوالت 
ب��ا ایجاد ش��فافیت و روابط منطقی می��ان عرضه و 
تقاضا، اس��تقرار یک سیس��تم قیمت گذاری شفاف 
و اجرایی و ناظر بر حس��ن انج��ام تعهدات طرفین، 
شکل گیری سیستم یکپارچه جمع آوری اطالعات 
و آم��ار به منظور پردازش و تحلیل آمارهای تولید، 
واردات، صادرات و مصرف در جهت اطالع رسانی 

به ب��ازار، هماهنگ��ی میان بخش ه��ای تولیدی و 
بازرگان��ی و در آخ��ر، امکان مدیریت ریس��ک، از 
جمله نیازمندی های بازار کاالی کشور به خصوص 
بازار محصوالت پتروشیمی است که همه این موارد 
در کارکردهای بورس کاال نهفته است. سلطانی نژاد 
تعامل بورس کاال و پتروش��یمی ها را برای توس��عه 
رین��گ داخل��ی و صادراتی مثب��ت ارزیابی کرد و 
در خصوص آثار ناش��ی از حذف محدودیت های 
معامالت��ی خریداران حقیق��ی در این حوزه تصریح 
کرد: اگرچه وجود برخی محدودیت ها طی سال های 
اخیر در خصوص حضور خریداران حقیقی در بازار 
محصوالت پتروشیمی اعمال شد، اما در حال حاضر 
و طبق هماهنگی های به عمل آمده، زمینه های الزم 
برای حذف آن محدودیت ها برداش��ته شد تا ضمن 
برقراری شفافیت هر چه بیشتر، خریداران نیز بتوانند 
بدون وجود محدودی��ت، نیازهای مصرفی خود را 
از ای��ن طریق تأمین کنند ک��ه به دنبال آن، عرضه و 
تقاضا نیز در این بازار به سمت تعادل بیشتر حرکت 

خواهد کرد.

رئیس کانون صرافان تأکید کرد

 حمایت صرافان 
از یکسان سازی نرخ ارز 

مدیر عامل شرکت بورس کاالی ایران خبر داد

 امکان حضور خریداران حقیقی 
در معامالت پتروشیمی بورس کاال

تفاه��م – گ��روه بان��ک و بیم��ه: مدیرعام��ل فراب��ورس به 
مزایای مترتب بر صندوق  های س��رمایه  گذاری جس��ورانه و نقش 
ای��ن صندوق ها در اقتصاد و بازار س��رمایه اش��اره و تصریح کرد: 
مواردی همچون توس��عه تجاری  س��ازی دارایی  های فکری، بهبود 
تأمین مالی اس��تارت  آپ  ها و ش��رکت  های دان��ش  بنیان در بازار 
سرمایه، بهبود ساختار مدیریت و حاکمیت شرکتی این بنگاه  ها ذیل 
مدیریت نهاد سرمایه  گذاری جسورانه، هدایت منابع مالی خصوصی 
و عمومی  به این س��اختارها و افزایش ارزش اف��زوده تولید داخلی 
از طری��ق حمای��ت از صنایع دان��ش  بنیان، از جمل��ه مزایای ایجاد 
و بهب��ود زمینه فعالیت صندوق  های س��رمایه  گذاری جس��ورانه از 
طریق بازار س��رمایه است. امیرهامونی با اشاره به جزئیات حمایت 
 های بازار س��رمایه از سرمایه  گذاری های جس��ورانه افزود: توسعه 
تجاری س��ازی دارایی  های فکری در دس��تور کار قرار گرفته است. 
وی ب��ا اش��اره به تأمین مال��ی به عنوان یک��ی از برنامه  های اصلی 
وزیر پیشنهادی اقتصاد در دولت دوازدهم بیان کرد: سرمایه  گذاری 
جسورانه،  منبع بس��یار مهمی برای راه  اندازی کسب  و کارهای نوپا 
و ش��رکت  های کوچک با پتانس��یل رش��د بلندمدت است که توان 
دسترسی به منابع تأمین مالی رایج مانند بانک را ندارند. مدیرعامل 

فراب��ورس ایران با اش��اره به اینکه این منابع ریس��ک زیاد و به  تبع 
آن، بازدهی مورد انتظار باالیی برای س��رمایه  گ��ذار به دنبال دارد، 
در خصوص اقدامات فرابورس در راس��تای تقویت سرمایه  گذاری 
جسورانه افزود: در س��ال  های اخیر، عالوه بر برنامه  ها و اقداماتی 
که در دولت به  منظور توسعه اقتصاد دانش  بنیان انجام شده، چندین 
برنامه توس��عه  ای نیز در فرابورس ایران برای حرکت در این مس��یر 

آغاز ش��ده که یک��ی از مهم ترین آن  ها، رونمای��ی از صندوق  های 
س��رمایه  گذاری جسورانه در دی ماه س��ال گذشته بوده است. وی، 
هدف از این اقدام را گس��ترش کارآفرین��ی و به  کارگیری ایده  های 
جوان و خالق در کشور و در نتیجه، تأمین مالی اقتصاد دانش  بنیان 
و افزایش نقش مؤثر آن در رش��د اقتصادی کش��ور عنوان و تصریح 
کرد: اهمیت این صندوق  ها از آنجا نمایان می  ش��ود که اتکا بر وام 
بانکی برای تأمین مالی راه  اندازی یا رش��د و توسعه شرکت، ممکن 
اس��ت مسائل و مشکالت بی  شماری را به وجود آورد که از آشکار 
تری��ن آن  ها، می  توان به تحمیل عارضه کوتاه  مدت  گرایی اش��اره 
ک��رد. مدیرعامل فرابورس در توضیح این عارضه و لزوم بهره  گیری 
از ظرفیت صندوق  های جسورانه در بازار سرمایه افزود: سرمایه به 
دس��ت آمده از بدهی، س��رمایه متعهد و شکیبایی نیست، ضمن آنکه 
ای��ن امکان ب��رای وام وجود دارد که در برابر دارایی  های کس��ب و 
کار یا مالک تضمین ش��ود، بنابراین مدل مشارکت از طریق ساختار 
حقوقی ش��فاف و نظارت  پذیر صندوق سرمایه  گذاری جسورانه که 
ش��رایط، مسئولیت  ها و تعهدات سرمایه  گذاران و مدیران در اساس 
نامه و امیدنامه آن به خوبی تش��ریح شده است، شیوه مناسبی برای 

تأمین مالی و راهبری شرکت  های دانش  بنیان خواهد بود. 

توسعه تجاری سازی دارایی های فکری در دستور کار فرابورس

    

    

    

    

    

    

    

    


